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Post:
Onder de maandkalender treft u een brief van de TSO aan.
Bijlage: De vraag van de maand van CJG.
Rapporten
We hebben nog even, maar het zou toch fijn zijn, als zo langzamerhand de rapporten
weer ingeleverd worden om ze straks aan te vullen met de laatste
gegevens/beoordelingen!
Studiedag
Ter informatie:
Gisterenochtend vergaderden we kort, waarna iedereen zich bezighield met de zaken die
de eigen groep betroffen.
In de middag was er een leerzame en inspirerende training over programmeren met
kinderen, verzorgd door science4kids.
Maandkalender
week     26

27 juni

De school gaat een uur later open:
stakingsactie

week     27

05 juli

Kindgesprekken a.s. gr. 3
Intekenlijsten kindgesprekken andere
groepen  liggen klaar (t/m 7 juli)
Najat en Marielle vieren hun
verjaardag

06 juli
week     28
week     29
Geachte ouder/verzorger,

10 juli

MR-vergadering

Inmiddels bent u door de directie van de Vinkenbaan op de hoogte gebracht van de
veranderingen betreffende de TSO (Tussenschoolse Opvang).
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 gaat de Vinkenbaan de TSO zelf
verzorgen.
Het contract voor de TSO met de SKBNM is met ingang van 1 augustus as. beëindigd.
Voor abonnementen factureerden wij 39 weken per schooljaar, deze werden in 10
maanden in rekening  gebracht.
In de maanden juli en augustus werden er geen abonnementen gefactureerd.
De laatste factuur voor het abonnement van juni  heeft u half mei jl. ontvangen, deze is 1
juni jl. geïncasseerd. Alle abonnementen stoppen automatisch m.i.v. 1 augustus as.
Strippenkaarten.
Nieuwe strippenkaarten zullen tot begin juli aangemaakt worden. Uw zoon/dochter kan tot
het eind van het schooljaar gebruik maken van TSO, het eventuele strippentekort zal eind
juli door ons als losse strippen in rekening worden gebracht.
.
Eventuele restanten van strippenkaarten worden uiterlijk in augustus as gecrediteerd.
Voorafgaand ontvangt u een creditfactuur.
Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u en uw kinderen
nog veel TSO plezier.
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